
 

Één tegen allen 

De opdrachten: 

Hallo sportvrienden, wij dagen jou en je gezin uit om zoveel mogelijk opdrachten te doen. Je kan 
deze opdrachten alleen of per twee uitvoeren. Wil je nog een beetje meer uitdaging? Neem er een 
klok bij en probeer ze allemaal binnen het uur af te leggen, veel succes! 
 

 
- Was een klein stukje zeep op. 
- Verander 2 gezinsleden van geslacht.  
- Vul een flesje water met een lepel. 
- Maak een kunstwerk met schoenen. 
- Scherp een potlood op. 
- Houd een ballon 3 minuten in de lucht, door elk om beurt aan te raken en hem niet vast te 

nemen, doe dit met minstens 2. 

- Maak een rap voor je ouders van 10 zinnen. 

- Praat 1 minuut lang tegen de wc. 
- Nummer elk blad van een rol wc papier. 
- Geef iedereen in het gezin een zoen op de wang met lippenstift 
- Markeer in tijdschriften of kranten 25x het woord ‘corona’.  
- Neem een gezinsfoto in de stoerste kleren dat je hebt.  
- Verzamel 20 gele dingen. 
- Maak een nieuwe tekst op een bestaand liedje . 
- Zet zoveel mogelijk wasknijpers op je kousen, hou deze 10 minuten aan.  
- Los drie raadsels op. (Deze staan op een apart blad) 
- Doe zoveel mogelijk sokken aan. 
- Doe een handenstand voor 1 minuut. Als je valt stopt de tijd, vanaf je weer rechtstaat loopt 

de tijd door. 
- Schmink iemand van het gezin met een blinddoek, iemand anders geeft je de schmink aan. 
- Lach 2 minuten de tafel uit. 
- Poets iemand anders zijn tanden. 
- Eet een koekje dat in brokjes ligt op met tandenstokers. 

 
Stuur de leukste foto’s door naar ons, wie weet posten we de jouwe op onze pagina! 

 
 

Let op: Zorg ervoor dat er bij elke opdracht toezicht is.  

 

 

 

 



 
 

 

 

De raadsels: 

 

Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet gebruiken. Hij die het gebruikt, 

heeft er geen weet van. Over wat hebben we het hier? 

Een doodskist 

Het heeft een been, maar het kan niet lopen. Het heeft twee vleugels, maar het kan niet vliegen. Het 

draagt een bril, maar het kan niet zien. Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden? 

Een neus 

Wat heeft ogen maar kan niet zien? 

Een dobbelsteen 

Hoe meer ik droog hoe natter ik word? 

Een handdoek 

Het is wel in een jaar maar niet in een eeuw. Steeds in een maand maar nooit in de week. Wel in een 

dag maar niet in een uur. Wat is dat? 

De letter a. 

Ik ben wat ik ben maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet meer. 

Een raadsel 

Een man komt een dorp binnen op vrijdag, hij gaat naar een herberg, eet daar zijn avondmaaltijd, en 

gaat slapen. 's Ochtends eet hij zijn ontbijt op, en pakt zijn spullen. Daarna vertrekt hij weer op 

vrijdag. Hoe kan dit? 

Zijn paard noemt vrijdag 

Als je dit in een vol vat bier doet, is het leeg... 

Een gat 

Is het in Rusland verboden dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt? 

Kan niet: een man kan niet met de zus van zijn weduwe trouwen omdat hij zelf dood is! 

 


